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Adjungerade: Emma Björkman (Lst), Ingrid Strengsdal (Region Värmland)  

 

1. Inledning 

Karin hälsade alla välkomna.   

 

2. Godkännande av dagordning 

Punkt 8 (ekonomigenomgång) och 11 (övrigt) flyttades till mellan punkt 4 och 

5. Med dessa ändringar godkändes dagordningen.   

 

3. Föregående protokoll 

Det senaste styrelseprotokollet från årsmötet gicks igenom. 

Beslut: föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.  

 

4. Gertrud Gybrant f.d. sekreterare för förbundet berättar om förbundets 

historik 

Gertrud berättade om förbundets bildande och syfte. Det var det f.d. 

kommunalförbundet tillsammans med Länsstyrelsen som initierade förbundet. 

De gjorde en gemensam kommunturné där de besökte både företag och 

kommuner för att informera om frågan och att värva dem till förbundet. Man 

lyckades få med sig alla kommuner och alla stora företag med luftutsläpp i 

länet. Uppslutningen kring förbundet är fortfartfarande god. Många andra 

luftvårdsförbund har lagt ner allt eftersom, men vår är fortfarande 

välfungerande, vilket vi ska vara stolta över.  

Först hade förbundet ett försurningsfokus och fokus på skogens tillväxt. Det 

fanns först 16 mätplatser, minst en i varje kommun och mätningen sköttes av 

någon på kommunen. Eftersom resultaten inte skiljde sig så mycket från 

varandra och att man mest såg en nord/sydlig skillnad, så bantades antalet 

mätplatser ner efter hand.  

Efter Gertruds ”brandtal” kom idén upp att vi borde göra en informationsfilm 

med Gertrud där hon berättar om förbundet. Filmen skulle kunna läggas ut på 

hemsidan för information och skulle kunna användas i utbildningssyfte hos 

t.ex. kommunerna. Styrelsen ansåg att det var en bra idé.  

Beslut: Emma får i uppgift att fråga Gertrud om hon vill göra en 

informationsfilm om luftvårdsförbundet till hemsidan.  



5. Ekonomigenomgång: 

Kassaförvaltaren har inte hunnit få fram en skriftlig ekonomirapport. Ingrid 

Strengsdal informerade muntligt att inget avviker från det normala. 

Kompletterande material kommer senare från Ingrid.  

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen samt 

att styrelsen i detta läge inte behöver agera. 

 

Ingrid Strengsdal avvek från mötet.  

Tomas Gustafsson anslöt till mötet.  

6. Övriga frågor  

Länsstyrelsen och Regionen lyfte frågan om förbundets framtid. Efter de 

organisatoriska förändringarna inom Regionen, finns inget uttalat ansvar för 

att sköta ekonomin för förbundet. Länsstyrelsen har inte heller några medel 

avsatta för att sköta sekreterarskapet. Vi behöver därför diskutera hur 

förbundet ska skötas framöver. Alternativ 1 är att uppgifterna fördelas på fler i 

styrelsen. Alternativ 2 är att vi tar in extern hjälp, vilket kommer innebära en 

höjning av medlemsavgiften. Frågan kommer att diskuteras mer ingående på 

nästkommande styrelsemöte.  

Beslut: Styrelsen beslutade att ge Länsstyrelsen och Regionen i uppgift att 

uppskatta hur mycket tid de lägger på luftvårdsförbundet och hur mycket det 

motsvarar i personalkostnad.  

7. Reflektioner från årsmötet 

Närvarande tyckte att det var bra föreläsningar och att det var roligt att 

komma ut till en av förbundets medlemmar (Löfbergs Lila). Lokalen var dock 

i bullrigaste laget. Pressmeddelande hade gått ut och ordförande blev efter 

årsmötet intervjuad i radio.  

8. Genomgång av revisorernas synpunkter  

a. antal ledamöter: eftersom vi på grund av brandövning var utomhus och 

inte hade tillgång till revisorernas dokument gick vi inte igenom den här 

punkten. Den bordlägges.  

b. ledamöternas närvaro och ansvar: vi tror att de åtgärder vi redan gjort 

kommer att förbättra närvaron vid styrelsemötena. Åtgärderna är att 

inbjudningarna till möten skickas ut tidigare, att de görs via Outlook, och att 

vi uppmanar till närvaro via Skype. En annan sak som kom upp är att det är 

bättre för de som reser om mötena är antingen på morgonen eller 

eftermiddagen. Ledamöter måste även bli bättre på att kontakta sina ersättare 

när vi inte kan delta på mötena, vilket sekreteraren skickat ut information om.  

c. Tydligare ställningstaganden i protokollet: revisorerna efterlyser ett 

tydligare ställningstagande för varje beslutspunkt. Detta är genomfört i 

föreliggande protokoll.  

d. Revisorerna är tillagda i kontaktgruppen så att de vet när vi träffas 

osv.  

Beslut: Punkt b-d: styrelsen välkomnar revisorernas förbättringsförslag och 

bedömer att genomförda åtgärder är tillräckliga. Punkt a: bordlägges. 

9. Planering möten i höst, vad ska vi ta upp och var ska vi vara? 

Den 19 nov ska vi vara på BillerudKorsnäs i Grums. Ett förslag var att ändra 

tiden till kl. 9 i linje med punkt 8b ovan. Emma hör med Mats Ganrot och 

styrelseledamöterna om det går bra att ändra tiden.  

Den 18 feb är vi hos Skogsstyrelsen i Karlstad.  

Årsmötet, 21 april: Vi hör med alla medlemmarna i god tid innan mötet om de 

vill vara värd och om de har något de vill berätta för övriga medlemmar.  

Styrelsen beslutade att det troligen inte finns behov och tid för ett möte i juni 



2020.  

Möte i september 2020: Ev. besök på Blåbärskullen för att titta på mätplatsen 

där. 

 

10. Värvning av nya medlemmar  

Ingen ny medlem har tillkommit.  

Beslut: Emma mejlar ut Excellistan över medlemmar och tilltänkta 

medlemmar till samtliga styrelseledamöter, även våra två värvningsbrev. 

11. Avstämning arbetsplan 

Arbetet fortskrider enligt plan.  

12. Nästa styrelsemöte 

19 november på BillerudKorsnäs.  

13. Mötets avslutande 

Karin tackade för styrelsens engagemang och avslutade mötet. 
 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Emma Björkman  Karin Granström 


